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مقدمة

3

مقدمة
اإن ميثاق العمل املهين هو رساةل موهجة مجليع العاملني ابللكية ,نأمل ان يكون هل الثر البالغ يف وضع الضوابط والقواعد
اليت حتد من املامرسات غري الخالقية وغري العادةل وان يقدم يف لغة مبسطة رؤية اللكية عن أخالقيات املهنة التعلميية
والبحثية وضان العداةل وعدم المتيزي يف عامل اليوم والغد واليت جيب اإتباعها من قبل اكفة الطراف املعنية لتحقيق ممارسة
جيدة ،فالخالقيات سبب النجاح وتقدم المم وال عمل وال تعمل اإذا انعدمت الخالقيات.

 .1الالزتام ابملصداقية والخالقيات داخل اللكية.
 .2مراعاة املامرسات الخالقية للمهنة والتوعية هبا داخل اللكية.
 .3مراعاة القواعد الخالقية ادلولية والقومية يف البحث العلمي محلاية الباحثني واملؤسسة التعلميية.
 .4وضع أسس وإاجراءات محلاية حقوق امللكية الفكرية داخل اللكية والزتام العاملني ابللكية بأحاكم قانون حامية حقوق
امللكية الفكرية.
 .5وضع قواعد ارشادية للتأليف والنرش خاصة مبجةل اللكية
 .6وضع االإجراءات الىت تضمن تبىن اللكية ملبدأ العداةل وعدم المتيزي بني العاملني.
الفئات املس هتدفة
املس تفيدون من ادلراسة مه اكفة العاملني ابللكية والطلبة والطراف اجملمتعية
خطوات التنفيذ
 .1تلكيف جلنة اخ إالقيات البحث العلمى ومبشاركة الطراف املعنية من اللكية وأعضاء استشاريني من ذوي اخلربة يف
حامية حقوق امللكية الفكرية واخالقيات املهنة بوضع امليثاق.
 .2حتديد مواعيد الاجامتعات ادلورية وتوزيع املهام.
 .3حتديد املصادر واملراجع اليت يس تعان هبا مجلع املعلومات:
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الهدف من امليثاق

 قانون تنظمي اجلامعات اخلاصة والهلية
 قانون حامية حقوق امللكية الفكرية رمق  82لس نة 2002
 معايري اعامتد لكيات ومعاهد التعلمي العايل االإصدار الثالث يوليو 2015
 .4دراسة قانون تنظمي اجلامعات اخلاصة والهلية وقانون تنظمي اجلامعات وقانون حامية حقوق امللكية الفكرية رمق 82
لس نة  2002والقواعد االإرشادية للتأليف والنرشمن قبل الفريق.
 .6اقرار واعامتد امليثاق من جملس اللكية لضامن الزتام اللكية هبا .
 .7نرش وإاعالن وتعممي امليثاق من خالل طبع كتيب وتوزيعه عيل اكفة العاملني ابللكية والطلبة ونرش نسخة الكرتونية
عيل موقع اللكية
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 .5حتديد ووضع عنارص امليثاق اسرتشادا مبعايري اعامتد لكيات ومعاهد التعلمي العايل االإصدار الثالث يوليو .2015

أوال :القيم الجوهرية للكلية
 الشفافية و املصداقية.
 االإحرتام املتبادل.
 تقدير االإبداع.

 املس ئولية جتاه اجملمتع.
 العمل امجلاعي.
 العداةل و عدم المتيزي.
 الامانة العلمية.
 التطوير و التمنية املس مترة.
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 االإلزتام و املساءةل.

ثانيا :الميثاق األخالقى المهني
املعايري الخالقية ملهنة التعلمي
وضعت اللكية مجموعة من القمي واملبادئ الاخالقية اليت جيب أن توجه وتضبط العملية التعلميية اليت يقوم هبا أعضاء هيئة
التدريس والهيئة املعاونة وترمس حدودا واحضة ملا هو مقبوال أو مرفوضا أو مسموحا أو ممنوعا يف اإطار العالقة املهنية

ابلنس بة لعضو هيئة التدريس والهيئة املعاونة
السامت الشخصية لعضو هيئة التدريس
 قوة الشخصية و االإخالص.
 احرتام الوقت وحسن اإدارته.
 سعة الصدر و البشاشة و العالقات الودية املعتدةل .
السامت العلمية و جودة الداء التعليـمي
 اإتقان املادة العلمية و طرق تدريسها و تقوميها
 الالزتام بوقت و مبوضوع احملارضة اإال للحاجة املاسة و الرضورية أو اإذا اكن اخلروج يعود ابملنفعة للطالب.
 الاس تخدام املتنوع للوسائل واملعينات التعلميية وأساليب التدريس املتنوعة و ُحسن توظيفها.
 مشاركة الطالب مع مراعاة الفروق الفردية بيهنم بقدر ما ميكن.
 مراعاة تمنية همارات التفكري اخملتلفة يف الطالب وأن يشجعه عىل التفكري املس تقل وحيرتم رأيه.
 أن حيث الطالب عىل املشاركة الفعاةل من خالل املناقشة وفق أصول احلوار البناء.
 أن يوجه طالبه التوجيه السلمي بشأن مصادر املعرفة واملعلومات اخملتلفة واملراجع الىت تساعد الطالب عىل
التحصيل ادلراىس بكفاءة وفاعلية.
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وإاطار العمل داخل اجلامعة بني اكفة الفئات املس هتدفة.

 أن ميتنع عن اإعطاء ادلروس اخلصوصية حتت أي مسمى بأجر أو بدون أجر.
 التقيمي املس متر وادلوري للطالب مع اإفادهتم بنتاجئ التقيمي ل إالس تفادة مهنا يف تصحيح املسار.
 تويخ العدل واجلودة يف تصممي الامتحان ليكون ممتش ًيا مع ما يمت تدريسه وما يمت حتصيهل
 ال جيوز لعضو هيئة التدريس أن ينوه عن الس ئةل اليت س تأيت يف الامتحان لن ذكل يتعارض مع حتقيق العدل
والكفاءة يف تعلمي الطالب جبدية

الامتحان.
 يراعى حتديث البياانت يف املؤلفات املقررة عىل الطالب.
التعامل مع االإدارة اجلامعيـة
 عيل الس تاذ اجلامعي أن يتعامل مع اإدارته عيل مس توي القسم ،اللكية ،واجلامعة ابالحرتام ،التعاون  ،وتقدمي
النصح واملشورة يف اإطارها العلمي واملؤسيس و تنفيذ التوجهيات اليت تطور العمل.
 الانامتء اإىل اجلامعة واللكية الىت يعمل هبا و االإملام التام ابإسرتاتيجيهتا وكذكل رؤية ورساةل اللكية والعمل عىل نرشها
وحتقيقها.
 املشاركة الفعاةل يف اإعداد اخلطة البحثية ورؤية ورساةل القسم اذلي ينمتي اإليه عضو هيئة التدريس.
 التوجيه السلمي و تمنية الهيئة املعاونة هل من مدرسني مساعدين أو معيدين أو أعضاء هيئة التدريس القل يف
ادلرجة الوظيفية.
 احملافظة عىل املال بلك وس يةل يراها مناس بة سواء فامي يس تخدمه من معدات ومس تلزمات ،
 الالزتام ابللواحئ والقوانني والنظم ولك ما يرشع من قواعد  ،وإاذا مل يرق هل نظام أو قاعدة يتخذاالإجراء القانوين
لالعرتاض أو حملاوةل التعديل من خالل املشاركة الفعاةل واملنظمة.
إداراي درب نفسه أو رحب ابلتدريب املتاح ليقوم بعمهل عىل أمكل وجه يف حدود قدراته.
 اإذا توىل منص ًبا ا ً
 عدم اس تغالل عضو هيئة التدريس للهجزة واالإماكنيات املعملية واليت تس ند اإليه اإال يف العمل و ادلراسة
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 تنظمي االإمتحاانت مبا يتيح الفرصة لتطبيق احلزم والعدل ىف نفس الوقت و تويخ ادلقة والانضباط يف جلسات

التعـامل مـع الزمـالء
 عىل الس تاذ اجلامعي أن يتعامل مع زمالئه ابلثقة و الاحرتام املتبادل ،احرتام الرتبة العلمية و ابلتعاون لتحقيق
الهداف التعلميية من منطلق العمل بروح الفريق الواحد.
 املرونة يف العالقة وعدم المتزي بني بعض أعضاء هيئة التدريس عىل أساس النوع أو العمر أو ادلين.
 املساندة الفعاةل حلل املشألك املتنوعة املهنية أوالشخصية و التخطيط للمس تقبل

 االإلزتام ابلصدق والمانة و احلرص عىل مصلحة الزمالء

ابلنس بة للطالب
تتجىل أخالقيات املهنة عىل مس توى الطالب ىف همام أربع ىه :املهام التعلميية ،و العالقات الاجامتعية ،والنشطة
الطالبية ،والبيئة التعلميية كام يىل:
املهام التعلميية
 أن يتفاعل الطالب مع الس تاذ داخل احملارضة ويلزتم الهدوء ،والاحرتام املتبادل بيهنام.
 يعرف حقوقه وحيافظ علهيا.
 يلزتم ابلقواعد والقوانني اخلاصة ابللكية ،وحيرص عىل احلفاظ عىل الهجزة العلمية عند اس تخداهما.
 يلزتم مبواعيد احملارضات و املعامل وحيرص عىل حضور احملارضة قبل دخول احملارض بوقت اكف.
 يس تفرس عن الجزاء اليت تبدو غري واحضة أو غري مفهومة.
 يعمتد عيل نفسه يف اإجناز و اإعداد الحباث مع الاس تعانة ابملراجع احلديثة املتاحة يف موضوع البحث.
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 تعظمي القمي االإجيابية واحلد من القمي السلبية.

 يبذل قصارى هجده ويعمل عيل تمنية ذاته حىت يسامه يف بناء جممتعه والهنوض به ،ومواكبة تطورات العرص
ويتخذ من الوسائل والساليب الالزمة وس يةل للوصول هبا لالعامتد عيل النفس والتفوق ادلرايس والتغلب عيل
املشألك احلياتية ومن هذه الساليب والوسائل ما ييل:
 حضور الندوات الثقافية واملناظرات العلمية ،والشرتاك فهيا -حضور ادلورات التدريبية واملعسكرات العلمية اليت تقام يف اللكية أو خارهجا.

 املواظبة عيل قراءة الكتب الثقافية الهادفة يف التخصصات املناس بة لدلراسة أو املوهبة العلمية. تمنية وصقل املواهب واملهارات اذلاتية الرايضية مهنا والعلمية.العالقات الاجامتعية
تتجىل العالقات الاجامتعية دلى الطالب فامي يىل:
 حيرص عىل التعاون واملشاركة ىف العمل واحرتام بعضهم البعض .
 حيرتم الاختالف ويتقبهل سواء اكن ىف املس توى الاقتصادى أو ىف الانامتء لثقافة فرعية (حبرى/قبىل) أو ىف
ادلين.
 يراعى الاعتدال ىف املظهر (امللبس -احلديث -انتقاء موضوعات احلديث).
 يقمي صداقات وعالقات حس نة بني طالب الس نوات اخملتلفة.
 حيرص عىل توجيه الزمالء ،ويقبل النصح للصاحل العام.
 خيتار اللفاظ الالئقة يف التعامل .
 أن تكون العالقة بني اعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة عالقة احرتام متبادةل .
 حيرتم اعضاء اجلهاز االإدارى.
 يلزتم ابللواحئ للحصول عىل حقوقه والقيام بواجباته.
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 -احلصول عيل دورات تثقيفية يف اللغات وأهجزة احلاسب الآيل .

 يتعاون ويشارك ىف النشطة اخملتلفة مع املعيدين.
 يسعى لتقدمي املساعدة لزمالئه من ذوى الاحتياجات اخلاصة .
النشطة الطالبية
تُ ّعد النشطة الطالبية جما ًال رحب ًا ملامرسة الضوابط الخالقية الىت قد تتجىل ىف:
 أن يكون الاشرتاك يف املسابقات الثقافية و الرايضية انبع ًا من اذلات .

 يلزتم ابملواعيد احملددة للنشاط والتعلاميت .
 يلزتم ابلزي اخملصص للك نشاط.
 حيرص عيل التعاون مع املدرب أثناء التدريب واحرتامه .
 يشارك يف الندوات واملؤمترات الثقافية والرايضية .
 يشارك يف املهرجاانت والاحتفاالت .
البيئة التعلميية
اإن التعامل مع البيئة ميثل عنرص ًا همامً من عنارص املنظومة الخالقية حيث يتعامل الطالب مع البيئة مبا يعكس اجلانب
الخالىق كام يىل:
 قاعات احملارضات و املعامل
 يلزتم الطالب بنظافة وسالمة لك ما يف قاعات ادلرس من أهجزة،ومقاعد ،و حوائط ..اإخل (مثال بعدمالكتابة عيل احلوائط واملاكتب) احرتاما حلقوق الغري وعدم اإهدار املال.
 حيافظ عىل مرافق اللكية و حيافظ عىل نظافهتا ميتنع عن تناول أى أطعمة أو مرشوابت داخل قاعات احملارضات . يبلغ القامئني ابلتدريس أو فىن املعمل عند تلف أى من الهجزة املس تخدمة| P a g e 10
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 حيافظ عيل ممارسة النشاط الراييض اليويم .

 حيافظ عىل الهجزة داخل املعمل. حيرص عىل نظافة املعامل و حيافظ عىل الهدوء املكتبة:
 يلزتم ابعادة الكتب ىف موعدها و حيافظ عىل سالمة الكتاب. -يلزتم بعدم وضع أى عالمة عىل الكتب.

 يس تخدم قامئة احملتوايت للوصول اإىل الكتب . يلزتم بقوانني التصوير. يلزتم بكتابة املراجع بدقة (حامية حقوق امللكية الفكرية). يلزتم بعدم القاء أى أوراق أو خملفات داخل املكتبة. حيرص عىل اغالق احملمول قبل دخول املكتبة. ميتنع عن تناول أى أطعمة أو مرشوابت داخل املكتبة. حيافظ عىل الهدوء. حيرتم مواعيد العمل ابملكتبة.املعاييري الخالقية ملهنة همنديس الربجميات
قامت اللكية ابإعامتد املعايري الخالقية ملهنة همنديس الربجميات و حتتوي عيل املبادئ التالية :
-

املسامهة يف رفاهية اجملمتعات واالإنسانية ،وإاجياد البيئة الآمنة.
جتنب اإحداث الرضر للآخرين.
اإعالء قمية احملافظة عىل الرسية.
اإعالء حقوق امللكية مبا يف ذكل حقوق النرش وبراءات الاخرتاع
احرتام خصوصية الآخرين .
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 -حيرص عىل وضع الكتاب ىف املاكن اخملصص.

ثالثا :اخالقيات البحث العلمي

تعريف البحث
هو هجد علمي مهنجي يبذل للتوصل اإىل حقيقة علمية تسخر ملصلحة البرش.

أهداف اإجراء البحوث يف االإطار الخاليق

 أن يكون هل اإثر اإجيايب ملموس عىل مس توى حتسني اجملمتع أوحل مشالكته.
 أن تفوق الفوائد املرجوة من البحث العلمي الرضار املتوقع حدوهثا للمجمتع.
 أن تتفق وسائل البحث العلمي مع مبادئ الخالق و أال تكون الغاية النبيةل للبحوث مربرة لوس يةل غري أخالقية
 أال تتعارض فرضية البحث وخمرجاته مع االإطار الخاليق ومبادئ حامية االإنسان واجملمتع اذلي يعيشه فيه.

ضوابط ورشوط اإجراء البحوث
 فامي خيص فريق البحث:
-

أن يكون الباحث مؤهال وعىل درجة عالية من الكفاءة والتخصص للقيام ابلبحث العلمي وعىل معرفة اتمة
ابملادة العلمية يف موضوع البحث املراد اجراؤه.

-

أن يلزتم الباحث ابلسس العلمية واملهنجية يف اكفة مراحل البحث العلمي.

-

أن يكون الباحث قد تأكد من اإماكنية اإجراء البحث لاكفة مراحهل.

-

أن تتوفر دلى الباحث دراسة وافية عن اخملاطر والعباء الىت يتعرض لها الفرد او امجلاعة ومقارنهتا ابلفوائد
املتوقع احلصول علهيا من البحث.

-

أن يتعهد فريق البحث بتقدمي املعلومات املناس بة الاكمةل عن طبيعة البحث وغايته والفوائد املرجوة واخملاطر
املتوقعة اإىل اجلهات الرمسية واملبحوثني.

-

أن يلزتم فريق البحث باكفة الخالقيات االإسالمية مثل المانة والصدق والشفافية والعدل.
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 أن يسهم يف اإثراء املعرفة

-

أن يلزتم فريق البحث يف حفظ حق املسامهني يف البحوث حقهم الاديب عند نرش البحوث أو حقهم املادي
عند االتفاق عىل مقابل مادي ملسامههتم.

 فامي خيص املؤسسة:
 أن يتوفر دلى املؤسسة هجاز حبث رقايب (جلنة اخالقيات البحث العلمي) يتحقق من الزتام الباحثنيبرشوط اإجراء البحث ويعمتد مراحهل ،ويراجع البحث من الناحية العلمية والخالقية.

 أن تضمن توفري البئية املناس بة الإجراء البحوث بكفاءة وفعالية. أن تتأكد من سالمة مصادر المتويل وابتعادها عن مواطن الش هبات. أن تلزتم املؤسسة ابحملافظة عىل رسية وأمن املعلومات. نوعية البحث:

-

أن حتقق أهداف البحث تطوير الوسائل وحل املشالكت.

-

أن ال يكون قصد الباحث جمرد الفضول العلمي.

-

أن ينبين عىل البحث فائدة تطبيقية للفرد أو اجملمتع وليس فقط جملرد اإش باع الفضول العلمي الاكدميي

-

العمل عىل حتقيق توازن يف جماالت اإجراء البحوث الساس ية واجملمتعية.

 اجلهة الرقابية الوطنية:

-

أن تتحقق اجلهة الرقابية من أن الباحثني ملزتمة باكفة املعايري والضوابط الخالقية والقمي الاجامتعية واملدنية
اليت تضعها السلطات اخملتصة الإجراء البحوث.

-

أن تتأكد اجلهة الرقابية من أن هجة المتويل أو ادلمع املادي ليس لها أي تدخل يف نتاجئ البحث أو أسلوب
تنفيذه.

-

أن تراعي هذه اجلهة ضامن حقوق اخلاضعني للبحث واحملافظة عىل كرامهتم وخصوصياهتم.
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 -أن تلزتم املؤسسة ضامن حقوق اجملمتع حىت بعد انهتاء البحث.

-

أن تتحقق من أن مرشوع البحث قد اس توىف مجيع متطلبات البحث العلمية والخالقية ويتضمن ذكل
اإجازة البحث من جلان املراجعة العلمية والخالقية.

-

أن تتأكد من أن خمرجات البحث ليس لها عواقب وخمية عىل الفرد أو الامه أو ادلين وان نتاجئه ذات
مردود اإجيايب

 القمي الاجامتعية
 القمية العلمية
 الصالحية العلمية
 العدل يف اختيار اجملمتع حمل البحث
 املوافقة املس تنرية  :موافقة اجلهة ادلامعة للبياانت يف حاةل ما اإذا اكن البحث متعلق بأشخاص أو معلومات ختصهم
 تغليب املنافع عىل اخملاطر
 املراجعة املس تقةل
 احرتام اجملمتع حمل البحث
 رشاكة اجملمتع
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جيب عيل همندس الربجميات عند اإجراء البحوث الالزتام ابملتطلبات الخالقية الآتية:

ضوابط متويل البحوث
 أن ال يكون قبول ادلمع مرشوطا مبا يتناىف مع رشوط وضوابط البحث العلمي.
 أن جيرى البحث بطريقة علمية ومهنجية حصيحة وأن ال يكون للجهة ادلامعة أاي اكنت أي تدخل يف نتاجئ البحث
أو طريقة اإجرائه.
 أن ال تكون مصادر المتويل حمل ش هبة أو غري قانونية.

 جيب أن ال تتعرض اللكية لضغوط من هجة المتويل اخلاريج.
 ان تتعهد اجلهة املموةل للبحث بتوفري املوارد ايل هناية املرشوع البحيث دون مقابل

حاالت اإيقاف البحث
 اإذا تبني يف أي مرحةل من مراحل اإجراء البحث أن مقاصد البحث وأهدافه ال تتحقق.
 اإذا تبني أن اخملاطر احملمتةل أو العواقب والصعوابت املتوقعة من البحث تفوق الفوائد.
 اإذا تبني أن اإجراء البحث يعرض خصوصية ورسية النتاجئ واحلفاظ علهيا للمخاطر وانهتاك تكل احلقوق.

رشوط التوثيق والنرش واالإعالم
 تقع املس ئوليات الخالقية لتوفري ونرش نتاجئ البحوث عىل عاتق فريق البحث واللكية.
 عند النرش جيب أن يمت التحقق من توافر املعايري العاملية املعرتف هبا اخلاصة ابلتوثيق والنرش.
 ال جيوز االإساءة لسمعة اللكية عند نرش وتوثيق نتاجئ البحث مع احملافظة عىل اجلوانب الرسية
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 جيب أن ال تتأثر انس يابية معل البحث ومراحهل ابلمتويل املايل أو الهدااي املقدمة من اجلهة ادلامعة.

البحث والتأليف العلمى
 توافق أحباث عضو هيئة التدريس مع اخلطة البحثية للجامعة.
 توجيه حبوثه ملا يفيد املعرفة واجملمتع واالإنسانية اكإلزتام أخاليق أسايس حبمك وظيفته.
 المانة العلمية يف تنفيذ حبوثه ومؤلفاته فال ينسب لنفسه اإال فكره ومعهل فقط ،وجيب أن يكون مقدارالاس تفادة
من الآخرين معروفًا وحمددًا.

علمية.
 جيب أن يكون مقدار الاقتباس من املصدر حمددًا وواحضًا ومفهو ًما بدون أي لبس أو مغوض مع
 كتابة املراجع اكمهل.
 يف البحوث املشرتكة جيب توضيح أدوار املشرتكني بدقة والابتعاد عن وضع السامء للمجامةل أوللمعاونة.
 عدم برت النصوص املنقوةل مبا خيل بقصد صاحهبا سواء اكن ذكل بقصد أو بغري قصد.
 كتابة املراجع بدقة متكن من الرجوع اإلهيا وعدم كتابة مراجع مل يمت اس تخداهما اإال ابعتبارها قامئة قراءة اإضافية.
خصوصا اإذا تعلق المر بأمور خشصية أو مبسائل مالية أوسلوكية.
 احملافظة عىل رسية البياانت واجبة ،
ً
 اإحرتام امللكية الفكرية للآخرين حيث يمت اإتباع االإجراءات القانونية محلاية حقوق امللكية الفكرية اخلاصة ابملؤلفات
العلمية للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونهيم.

ا إالرشاف عىل الرسائل العلمية
 المانة واملوضوعية يف اإختيار موضوع الرساةل والبحث.
 التأكد من قدرة الباحث عىل القيام ببحثه حتت إارشاف الس تاذ.
 حتفزي الباحث عىل التفكري واالإبداع يف جمال حبثه وتقدمي املعونة العلمية واليت ال تكون أكرث مما جيب فال يتحمل
الطالب مس ئوليته  ،وال تكون أقل مما جيب فال يس تفيد الطالب من أس تاذه.
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 يراعي أن تنسب املؤلفات اإىل صاحهبا وال يليق أخالقيًا تبادل السامء عىل املراجع ابتغاء ماكسب مالية أو ماكنة

 تأهيل الطالب عىل حتمل مس ئولية حبثه وحتليالته ونتاجئه والاس تعداد لدلفاع عهنا.
 التأكيد املس متر عىل المانة العلمية والرسية.
 تدريب الطالب عىل التقيمي املس تقل والاختيار احلر أثناء تنفيذ البحث عىل أن يتحمل نتيجة قراره.
 التحكمي ادلقيق والعادل للبحوث سواء اليت يرشف علهيا عضو هيئة التدريس أو اليت يدعى لالشرتاك يف احلمك
علهيا.
 ،بطريقة ختل مبس ئوليته اخللقية إازاء املسامهة يف المنو املعريف واخللقي السلمي للطالب.
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 عدم ابزتاز أو اإذالل أو اإهانة الطالب وتسفيه قدراته سواء أثناء البحث أو يف جلسات املناقشة العلنية للرسائل

رابعا :دليل حقوق الملكية الفكرية وحقوق التاليف والنشر

متهيـــد
 يلزتم أعضاء هيئة التدريس ومعاونهيم واالإداريني والطالب ادبيا وقانونيا بلك بنود هذا امليثاق
 يلزتم أعضاء هيئة التدريس بعدم الاعتداء عيل حقوق امللكية الفكرية للغري  ,سواء عند اإعداد البحوث العلمية
رصاحة اإيل امس مؤلفه .
 يرتتب عيل الالزتام السابق عدم نسخ فصول من كتب أو حبوث قام أآخرون بتقدميها للرتقية أو النرش العلمي
ونسبهتا لشخص مل يقم ابلتأليف أو الرتمجة أو االإعداد .
 يلزتم أعضاء هيئة التدريس ابحرتام العقوابت القانونية اليت ترتتب عيل الاعتداء عيل حقوق امللكية الفكرية للغري
واليت حيددها قانون تنظمي اجلامعات .
 يلزتم املدرسون املساعدون واملعيدون ابللكية ابحرتام حقوق امللكية الفكرية للغري  ,سواء عند اإعداد الرسائل
العلمية أو عند إاعداد حبث مقدم اإيل أعضاء هيئة التدريس يف مقررات املاجس تري أو ادلكتوراه  ,واحلرص عند
الاقتباس أن يكون (حمدودا) أن ينسب لصاحبه بشلك واحض يف منت الرساةل أو البحث ويف املراجع .
 يرتتب عيل الالزتام السابق احرتام املدرسني املساعدين واملعيدين للعقوابت القانونية اليت ترتتب عيل الاعتداء
عيل حقوق امللكية الفكرية للغري واليت حيددها قانون تنظمي اجلامعات .
 يلزتم اإداريو اللكية خاصة العاملني ابملكتبة بتوعية املرتددين عيل املكتبات ابلعواقب املرتتبة عيل االإخالل حبقوق
امللكية الفكرية والنرش ويلزتمون بعدم السامح بنسخ البحوث أو الرسائل العلمية املوجودة ابملكتبة اإال ابإذن كتايب
من املؤلف أو الباحث أو املس ئولني ابملكتبة .
 يلزتم العاملون ابإدارة ادلراسات العليا ابللكية بتنفيذ اللواحئ اخلاصة حبقوق النرش العلمي والتأليف لطالب
ادلراسات العليا.
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أو تأليف وإاعداد الكتب اجلامعية أو عند ا إالرشاف عيل الرسائل العلمية  ,وان يشار يف لك كتاب جامعي

 تلزتم أرسة حترير جمةل الفيوترش ادلولية  future Computing and Informatics Journalابلتحقق
من أن البحوث املقدمة للنرش يه حبوث أصلية ختص املتقدمني هبا  ,وليست منقوةل أو مقتبسة باكملها من
أعامل مؤلفني اخرين  ,وأن تس تخدم وسائل منوعة للتحقيق من ذكل .
 تلزتم أرسة حترير جمةل الفيوترش ادلولية  future Computing and Informatics Journalبتوعية أعضاء
هيئة التدريس ومعاونهيم بقواعد النرش العلمي ,وأن تبرصمه بعواقب خمالفهتا .
وأن تكون البحوث أصلية ومن اعدادمه وليست منقوةل باكملها أو مقتبسة يف كثري من أجزاهئا من الآخرين ويف
حاةل الاقتباس ينبغي الاشارة ايل املصدر بصورة واحضة.
 يلزتم طالب اللكية مبراعاة حقوق امللكية الفكرية للآخرين سواء عند الاطالع يف املكتبة أو عند دخوهلم للمواقع
الالكرتونية وعدم نسخ أعامل الآخرين ونسبهتا لنفسهم دون وجه حق  ,والالزتام ابلبعاد القانونية املرتتبة عيل
خمالفة ذكل.
ويواكب هذه الالزتامات ويتوازي معها الزتام مؤسيس  ,يمتثل يف الزتام لكية احلاس بات وتكنوجليا املعلومات  -جامعة
املس تقبل مبا ييل:
 حتظر اللكية اس تخدام الربامج اجلاهزة و غري املرخصة عيل أهجزة احلاسب الآيل والهجزة ذات العالقة.
 حتظر اللكية نسخ املصنفات الفكرية ابلشلك اذلي ميثل اعتداء عيل حقوق املؤلف طبقا لقانون حامية امللكية
الفكرية والنرش .
 تعمل اللكية عيل نرش ثقافة أمانة البحث العلمي عيل أعضاء هيئة التدريس واكفة املس تفيدين من خدماهتا  ,مبا
يف ذكل الساليب الصحيحة لالقتباس .
 توفر اللكية جلنة لتحقيق الانضباط ملتطلبات أمانة البحث العلمي فامي ينرشه أعضاء هيئة التدريس .
 تساند اللكية أعضاء هيئة التدريس والطالب واكفة مراكزها يف احلفاظ عيل حقوق ملكيهتم الفكرية.
 طبع ملصقات ومطوايت لنرش ثقافة حامية حقوق امللكية الفكرية ،واحلفاظ عىل أخالقيات املهنة توزع ابللكية.
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 يلزتم طالب ادلراسات العليا ابلمانة العلمية عند اعداد البحوث املطلوبة مهنم يف مقررات املاجس تري وادلكتوراه

 تنظمي دورات تدريبية وورش معل لنرش ثقافة حامية حقوق امللكية الفكرية بني أعضاء هيئة التدريس والطالب
ومجيع العاملني ابللكية.
 وضع ميثاق احلفاظ عىل القمي اجلامعية ودليل حامية حقوق امللكية الفكرية والنرش مبوقع اللكية عيل ش بكة
االإنرتنت.
 تقوم جلنة املكتبة كحدي اللجان الاستشارية ابللكية برئاسة وكيل اللكية لدلراسات العليا مبتابعة تنفيذ اإجراءات

الهداف
تنبع الهداف العامة من القوانني واللواحئ القومية يف مرص وهو قانون حامية حقوق امللكية الفكرية وضوابط التأليف
والنرش وكذكل القواعداالإرشادية االإخ إالقية ادلولية يف شأن التأليف والنرش ,وتشمل هذه االإهداف ما ييل:
 وضع دليل يضمن الزتام مجيع العاملني ابللكية حبقوق امللكية الفكرية والقواعداالإرشادية للتاليف والنرش واختاذ
اإجراءات حبق املهتاونني يف االإلزتام هبا .
 وضع ضوابط واجراءات تتبعها اللكية تضمن احملافظة عيل حقوق امللكية الفكرية .
 نرش ثقافة حامية حقوق امللكية الفكرية  ،و ضوابط التأليف والنرش ،بني مجيع العاملني ابللكية.
 اإعداد برامج التوعية والتثقيف مجليع العاملني ابللكية.
 اإعداد منوذج للترصف يف حقوق امللكية الفكرية الس امي فامي خيص حق املؤلف "موافقة عىل منح حق النرش" "
 "copyright transfer agreementجملةل اللكية
 وضع قواعد ارشادية للتأليف  Authorship Guidelinesجملةل اللكية تتوافق مع القواعد االإرشادية العاملية
للتأليف والنرش.
 مساعدة اجلهات الادارية اببداء الرأي ابلنس بة للشاكوي (تفويض جلنة اخالقيات البحث العلمي بتلقي مجيع
الشاكوي) املقدمة خبصوص حقوق امللكية الفكرية وضوابط التأليف والنرش وحفصها والبت فهيا ورفعها اإىل
الس يد أ.د/.معيد اللكية الإختاذ االإجراءات ال إالزمة وذكل طبق ًا للقواعد اليت حيددها القانون.
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حامية حقوق امللكية الفكرية اليت وضعهتا املؤسسة طبقا ملهام جلنة املكتبة.

اإجراءات اللكية لنرش الوعي القانوين بثقافة حقوق امللكية الفكرية وضوابط التأليف والنرش
 اإعداد دراسة عن حقوق امللكية الفكرية والقواعد االإرشادية للتأليف والنرش يف ضوء قانون حامية حقوق امللكية
الفكرية رمق  82لس نة  2002بواسطة جلنة أخالقيات البحث العلمي.
 اإعداد كتيبات ومطوايت توزع ابللكية عن حقوق امللكية الفكرية والنرش.
 وضع قواعد ملبارشة حقوق التأليف والنرش وأحاكم قانون حامية حقوق امللكية الفكرية وكذكل أجراءات
 تنظمي ندوات علمية لنرش الوعي القانوين حبقوق امللكية الفكرية وضوابط التأليف والنرش بني أعضاء هيئة
التدريس ومجيع العاملني ابللكية.
 معل زايرات ميدانية الإقسام اللكية اخملتلفة لنرش ثقافة أخ إالقيات البحث العلمي وثقافة حقوق امللكية الفكرية
وضوابط التأليف والنرش ابللكية ورضورة احلصول عيل رمق ايداع وكتابة املراجع العلمية وعد طرح الكتب
ادلراس ية من قبل القسم الا اذا اكن لها رمق ايداع.
 كتابة القواعد االإرشادية للتأليف والنرش مبجةل اللكية بلك عدد والالزتام هبا عند النرش.
 وضع ملصقات وإاعالانت هبا اإرشادات للمرتددين عيل مكتبة اللكية ومس تخديم احلاس بات برضورة الالزتام
حبقوق امللكية الفكرية.
 االإعالن بشاشة العرض مبدخل اللكية.
اإجراءات اللكية للمحافظة عيل حقوق امللكية الفكرية والنرش
امللكية الفكرية تعطى للمخرتعني واملبدعني واملؤلفني احلق يف حامية اإبداعاهتم ومنع الآخرين من اس تغالل اخرتاعاهتم
وتصماميهتم ومؤلفاهتم وبراجمهم بصورة غري قانونية .اإذا حدث اعتداء عىل حقوق امللكية الفكرية ،فان ذكل يرتب املساءةل
القانونية للمعتدى مدنيا ،وقد متتد لتشمل أيضا مساءلته جنائيا.
 .1تقنني نتاجئ ادلراسة :اإقرار واعامتد نتاجئ دراسة حقوق امللكية الفكرية والنرش واالإجراءات من اللكية لضامن الزتام
مجيع العاملني ابللكية واختاذ اإجراءات حبق املهتاونني يف الالزتام بتكل االإجراءات.
| P a g e 21

ميثاق العمل لكلية الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات – جامعة المسقبل

التشغيل القياس ية لعمل جلنة اإخالقيات البحث العلمي مبوقع اللكية عيل ش بكة االإنرتنت.

 .2االإجراءات الواجب اختاذها لضامن احرتام حقوق امللكية الفكرية:
 تلكيف جلنة أخالقيات البحث العلمي ملساعدة اجلهات االإدارية ابإبداء الرأي يف الشاكوي املقدمة من أعضاء
هيئة التدريس خبصوص حقوق امللكية الفكرية ورفعها اإىل الس يد أ.د/.معيد اللكية الختاذ االإجراءات الالزمة.
 اإجراءات رقابة ومتابعة دورية :تشكيل مجموعة للتفتيش ادلوري عيل موظفي احلاس بات ومكتبة اللكية ومكتبة بيع
الكتب ابللكية للوقوف عيل مدي الزتاهمم ابحملافظة عيل حقوق امللكية الفكرية.

 احلرص عيل عدم التعاقد مع رشاكت احلاسب الآيل اليت تس تخدم برامج غري مرخصة او منسوخة
 اإذا حدث اعتداء عىل حقوق امللكية الفكرية ،تتخذ اإجراءات معينة الإثبات الاعتداء -:
 أن يتقدم املؤلف أو خلفه بطلب اإىل جلنة أخالقيات البحث العلمي يطلب فيه اختاذ االإجراءات الالزمةللحفاظ عىل حقوقه.
 ترفع اللجنة الرأي ابلنس بة للشاكوي املقدمة اإىل أ.د/.معيد اللكية الختاذ االإجراءات الالزمة. يمت حتويل القامئني ابالعتداء-مثال نسخ املصنف أو اس تخدام برامج مكبيوتر غري مرخصة -اإيل الش ئونالقانونية ابللكية.
 تمتثل اإجراءات اإثبات الرضر الناشئ عن الاعتداء عىل حق املؤلف يف اإجراء وصف تفصييل للمصنف،مقارنة املصنف ,وقف نرش املصنف أو عرضه ،التعويض عن الرضار اليت حلقت ابملؤلف سواء اكنت مادية
أو أدبية .
 قياس انطباعات أعضاء هيئة التدريس ابللكية عن فاعلية االإجراءات املتبعة ابللكية للمحافظة عيل حقوق امللكية
الفكرية :اإعداد اس تبيان دوري س نواي
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 الزتام الاقسام العلمية برمق الايداع وكتابة املراجع وعد طرح كتب ليس لها رمق ايداع او مراجع علمية.

تعلاميت (اإجراءات عامة) بشان حقوق امللكية الفكرية
 يسمح بعمل نسخة وحيدة من املصنف (رساةل أو كتاب أو برانمج حاسب أيل) لالس تعامل الشخيص احملض.
 ال ميكن للموظف القيام ابلنسخ من مصنفات محمية اإال بناء عيل طلب معمتد من الرئيس املبارش وذكل لالس تعامل
يف اإجراءات قضائية أو اإدارية.
 ميكن للموظف نسخ أجزاء قصرية لعضو هيئة التدريس ابللكية من مصنف وذكل لغراض التدريس هبدف
وعنوان املصنف عيل لك النسخ.
 جيوز معل نسخة وحيدة من املصنف ,وذكل يف أي من احلالتني الآتيتني:
 أن يكون النسخ ملقاةل منشورة أو مصنف قصري أو مس تخرج من مصنف تلبية لطلب خشص طبيعيالس تخداهما يف دراسة أو حبث عيل أن يمت ذكل ملرة واحدة أو عيل فرتات متفاوتة.
 أن يكون النسخ هبدف احملافظة عيل النسخة الصلية أو لتحل النسخة حمل نسخة فقدت أو تلفت أوأصبحت غري صاحلة لالس تخدام ويس تحيل احلصول عيل بديل لها برشوط معقوةل.
 جيب احرتام املصنف ,ويعد أي تعد عيل املصنف تعد ًاي عىل خشص املؤلف.
 جيوز أداء املصنف أاي اكن نوعه (كتاب-برانمج -فيمل  )...يف اجامتعات أو بطالب داخل اللكية ،ما دام ذكل يمت
بدون حتصيل مقابل مايل مبارش أو غري مبارش.
 تمتتع ابمحلاية املعلومات اليت تتصف ابلرسية ,ويعاقب لك من يقوم بوس يةل غري مرشوعة ابلكشف عن هذه
املعلومات أو ابس تخداهما مع علمه برسيهتا وحتويهل للش ئون القانونية.


احلصول عيل املعلومات من املصادر العامة املتاحة اكملكتبات والسجالت احلكومية املفتوحة والبحوث وادلراسات
والتقارير املنشورة او احلصول عيل املعلومات نتيجة هجود البحث العلمي ال يعترب تعداي عيل حقوق امللكية
الفكرية.
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االإيضاح أو الرشح ,برشط أن يكون النسخ يف احلدود املعقوةل وأال يتجاوز الغرض منه وأن يذكر امس املؤلف

الوعي القانوين حبقوق امللكية الفكرية والنرش
يف ضوء قانون حامية حقوق امللكية الفكرية رمق  82لس نة 2002
متهيد
أن التحدي اذلي يواجه حقوق امللكية الفكرية هو تطبيق مبادئ دولية عامة وقوانني حملية يف عامل متعدد الثقافات ،اإال
أنه جيب اإن جتري لك املامرسات املهنية حسب ثالثة مبادئ أخالقية أساس ية يه احرتام الفراد واملنفعة والعدل ،ذلكل
ابجملمتع .وقد أولت الرشيعة االإسالمية اهامتما ابلغ المهية حبقوق امللكية الفكرية وهناك حمك بأن "سارق الفكر تقطع يده"
أو "يقام عليه حد احلرابة لينال جزاء املفسدين يف الرض .وقد مت حتديد ووضع الضوابط واالإجراءات املناس بة محلاية
حقوق امللكية الفكرية مبا يف ذكل ضوابط التأليف والنرش بواسطة جلنة أخالقيات البحث العلمي ومشاركة أعضاء من
ذوي اخلربة تنبع من الضوابط ادلولية وقانون حامية حقوق امللكية الفكرية .وجيدر بنا يك حنقق الغاية من هذا الكتيب
ويه الالزتام ابملصداقية والخالقيات أن نلقى الضوء عىل املوضوعات ذات المهية لعضو هيئة التدريس فامي يتعلق
حبقوق امللكية الفكرية وحندد اإجراءات مقننة ومعمتدة من اللكية واجلامعة ابحملافظة عيل حقوق التأليف والنرش لتكون
ملزمة مجليع العاملني ابللكية ,مع رضورة اختاذ اإجراءات مناس بة للمساءةل حال عدم الالزتام .وقد أمكن حرصها يف ضوء
قانون حامية حقوق امللكية الفكرية رمق  82لس نة  2002يف س تة نقاط رئيس ية:
-

املقصود ابملصطلحات الساس ية الواردة ىف القانون

-

رشوط اكتساب امللكية الفكرية

-

حقوق والزتامات املؤلف والنارش

-

براءات الاخرتاع

-

املعلومات غري املفصح عهنا

-

امحلاية القانونية حلقوق امللكية الفكرية
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فقد مت تبين معايري مطبقة عامليا مع الخذ ابحلس بان القمي الثقافية والاحرتام املطلق للمعايري الخالقية والقوانني السائدة

أوال :املصطلحات الساس ية
 املصنف :لك معل مبتكر ) (originalعلمي أو أديب أو فين أاي اكن نوعه أو طريقة التعبري عنه أو أمهيته أو
الغرض من تصنيفه.
 الابتاكر :الطابع االإبداعي اذلي يس بغ الصاةل عيل املصنف .واجلدير ابذلكر أن املصنف قد حيتوي عيل نفس
املادة العلمية اإال أن الابتاكر يكون يف طريقة العرض والسلوب والصياغة والرتتيب ,واختالف
 املؤلف :الشخص اذلي يبتكر املصنف ,ويعد مؤلف ًا للمصنف من يذكر امسه عليه أو ينسب اإليه عند نرشه
ابعتباره مؤلف ًا هل ما مل يقم ادلليل عيل غري ذكل .ويعترب مؤلف ًا للمصنف من ينرشه بغري امسه أو ابمس مس تعار
برشط أال يقوم شك يف معرفة حقيقة خشصه ,فاإذا قام الشك اعترب انرش أو منتج املصنف سواء أاكن خشصا
طبيعيا أم اعتبار ًاي ممث ًال للمؤلف يف مبارشة حقوقه اإيل أن يمت التعرف عيل حقيقة خشص املؤلف.
 املصنف امجلاعي :املصنف اذلي يضعه أكرث من مؤلف بتوجيه خشص طبيعي أو اعتباري (اللكية أو القسم مثال)
يتكفل بنرشه ابمسه وحتت اإدارته ,ويندمج معل املؤلفني فيه يف الهدف العام اذلي قصد اإليه هذا الشخص
حبيث يس تحيل فصل معل لك مؤلف ومتيزيه عيل حده.
 املصنف املشرتك :املصنف اذلي ال يندرج مضن املصنفات امجلاعية ويشرتك يف وضعه أكرث من خشص سواء
أمكن فصل نصيب لك مهنم فيه أو مل ميكن.
 املصنف املش تق :املصنف اذلي يس متد أصهل من مصنف سابق الوجود.
 املكل العام :املكل اذلي تؤول اإليه مجيع املصنفات املستبعدة من امحلاية بداية أو اليت تنقيض مدة حامية احلقوق
املالية علهيا طبقا لحاكم قانون حامية حقوق امللكية الفكرية .
 النسخ :اس تحداث صورة أو أكرث مطابقة للصل من مصنف بأية طريقة أو يف أي شلك مبا يف ذكل التخزين
االإلكرتوين ادلامئ أو الوقيت.
 الاخرتاع :ابتاكر أو تطوير يف اجملاالت العلمية أو الصناعية.
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النتاجئ............اإخل.

 براءة الاخرتاع :شهادة متنحها ادلوةل  ،ومبقتىض هذه الشهادة مينح اخملرتع حق اس تئثاري نظري اخرتاعه.
 املكل العام :املكل اذلي تؤول اإليه مجيع املصنفات املستبعدة من امحلاية بداية أو اليت تنقيض منه حامية احلقوق
املالية طبقا لحاكم القانون.
 النسخ :اس تحداث صورة أو أكرث مطابقة للصل من مصنف أو تسجيل صويت بأية طريقة أو ىف أى شلك مبا
ىف ذكل التخزين الالكرتوين ادلامئ أو الوقىت للمصنف أو للتسجيل الصويت.

الطرق.
 عقد النرش :العقد اذلى يرتبط به املؤلف أو خلفائه مع خشص يقوم بنرش املصنف نظري مقابل أو دون مقابل.
 الوزير اخملتص :وزير الثقافة  ،ويكون وزير االإعالم هو اخملتص ابلنس بة لهيئات االإذاعة  ،ويكون وزير
االتصاالت واملعلومات هو اخملتص ابلنس بة اىل برامج احلاسب وقواعد البياانت.
 الوزارة اخملتصة :وزارة الثقافة  ،وتكون وزارة االإعالم ىه اخملتصة ابلنس بة لهيئات االإذاعة ،وتكون وزارة
االتصاالت واملعلومات ىه اخملتصة ابلنس بة اىل برامج احلاسب وقواعد البياانت.
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 النرش :أى معل من شأنه اإاتحة املصنف أو التسجيل الصويت او الربانمج الاذاعى للجمهور بأي طريقة من

اثنيا :حقوق امللكية الفكرية

Intellectual Property Rights

 املقصود ابمللكية الفكرية :امللكية الفكرية تعطى للمخرتعني واملبدعني واملؤلفني احلق ىف حامية اإبداعاهتم ومنع
الآخرين من اس تغالل اخرتاعاهتم وتصماميهتم ومؤلفاهتم بصورة غري قانونية.
 رشوط اكتساب حقوق امللكية الفكرية  :تكتسب امللكية الفكرية مبجرد الانهتاء من العمل املبتكر ،وحتوهل من
فكرة اىل واقع ملموس .ويتطلب ذكل أن يس توىف املصنف ركنني:

 الثاين موضوعي  :ويتجسد يف أن ينطوي املصنف عىل يشء من الابتاكر حبيث تربز خشصية املؤلف عىلمصنفه.
وال يعد االإيداع لنسخة أو أكرث للمصنف اذلي سيمت نرشه رشطا الكتساب حقوق امللكية الفكرية عىل املصنف  ،وان
اكن تبدو أمهيته ىف كونه وس يةل الإثبات تبعية املصنف اىل مؤلفه  ،انهيك عن أن املرشع جرم عدم االإيداع وعاقب
النارش والطابع ابلغرامة مبا ال يقل عن ألف جنيه وال يزيد عىل ثالثة أالف جنيه .
 نطاق حقوق امللكية الفكرية :
تشمل امحلاية املقررة حلقوق املؤلف املرصيني والجانب من الشخاص الطبيعيني أو الاعتباريني اذلين ينمتون ايل
اإحدى ادلول العضاء  ،أو الكياانت العضاء  ،يف منظمة التجارة العاملية ومن يف حمكهم .
ويعد مؤلف ًا للمصنف العلمي امجلاعي أو املشرتك ،من يشارك فعليا ابملصنف الفكري اكملشاركة يف فكرة البحث
أو تصممي ادلراسة أو حتليل النتاجئ وتفسريها ,وال يعترب مؤلف ًا من يشارك ابملادايت سواء أموال أو أهجزة أو
بضغوط السلطة ولو اكن الس بق أو العىل مرتبة أو الكرب س نا أو اكن سزييد من قوة البحث أو يقلل من
العقبات أو بنفوذ السلطة.
ال تشمل امحلاية املقررة حلقوق املؤلف احلاالت الآتية رمغ تضمهنا اعتداء عىل حقوق املؤلف الدبية واملعنوية:
 جمرد الفاكر كفكرة البحث العلمي واالإجراءات وأساليب العمل واملفاهمي واملبادئ والبياانت ولو اكن معرباعهنا أو موصوفة أو مدرجة يف مصنف.
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 -الول شلكي  :يتجسد يف اإفراغ الفكرة ىف صورة مادية يربز فهيا للوجود  ،ويكون معدا للنرش .

 أداء املصنف يف اجامتعات داخل اإطار عائيل أو بطالب داخل املنشــأة التعلميية ،ما دام ذكل يمت بدونحتصيل مقابل مايل مبارش أو غري مبارش.
 معل نسخة وحيدة من املصنف الس تعامل الناخس الشخيص احملض وبرشط أال خيل هذا النسخ ابالس تغاللالعادي للمصنف أو يلحق رضر ًا غري مربر ابملصاحل املرشوعة للمؤلف أو لحصاب حق املؤلف .
 النسخ من مصنفات محمية وذكل لالس تعامل يف اإجراءات قضائية أو اإدارية يف حدود ما تقضيه هذه نسخ أجزاء قصرية من مصنف يف صورة مكتوبة وذكل لغراض التدريس هبدف االإيضاح أو الرشح,برشط ان يكون النسخ يف احلدود املعقوةل وأال يتجاوز الغرض منه وأن يذكر امس املؤلف وعنوان املصنف
عيل لك النسخ لكام اكن ذكل ممكنا مع ًال .
 معل دراسات حتليلية للمصنف أو مقتطفات أو مقتبسات منه بقصد النقد أو املناقشة أو االإعالم. تصوير نسخة وحيدة من املصنف بواسطة دار الواثئق أو احملفوظات أو بواسطة املكتبات اليت ال تس هتدفالرحب بصورة مبارشة أو غري مبارشة ,وذكل يف أي من احلالتني الآتيتني:
o

أن يكون النسخ ملقاةل منشورة أو مصنف قصري أو مس تخرج من مصنف ميت اكن الغرض من النسخ
تلبية طلب خشص طبيعي الس تخداهما يف دراسة أو حبث عيل أن يمت ذكل ملرة واحدة أو عيل فرتات
متفاوتة.

o

أن يكون النسخ هبدف احملافظة عيل النسخة الصلية أو لتحل النسخة حمل نسخة فقدت أو تلفت أو
أصبحت غري صاحلة لالس تخدام ويس تحيل احلصول عيل بديل لها برشوط معقوةل.

 نرش الصحف أو ادلورايت مقتطفات من مصنفاته اليت أتيحت للجمهور بصورة مرشوعة  ,ما مل يكناملؤلف قد حظر ذكل عند النرش وكذكل نرش احملارضات والندوات والحاديث.
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االإجراءات مع ذكر املصدر وامس املؤلف .

اثلثا  :حقوق والزتامات املؤلف والنارش
حقوق املؤلف ترتب الزتامات عىل النارش ،وحقوق النارش ترتب الزتامات عىل املؤلف
.1حقوق املؤلف والزتامات النارش :
تتجسد حقوق املؤلف  Copyrightsىف نوعني من احلقوق  :أدبية ومادية  ،وبصفة عامة يتسم احلق الديب بأنه حق
عيين مؤقت  ،فانه جيوز الترصف فيه واحلجز عليه وينقيض مبيض مدة زمنية حمددة ختتلف ابختالف نوع املصنف.
 احلقوق الدبية للمؤلف  :تتجسد احلقوق الدبية للمؤلف ىف مخسة حقوق :
 .1حق املؤلف ىف طبع املصنف ونرشه :
 ميكل املؤلف طباعة مصنفه ونرشه من عدمه دون اإكراهه عىل ذكل . يس تثىن من هذا احلق منح الوزارة اخملتصة ترخيصا ابلنسخ أو الرتمجة أو هبام معا لي مصنف محمي . وإاذا قرر املؤلف ذكل الزتم الطابع بطباعته  ،والنارش بنرشه و إابيداع نسخة أو أكرث من املصنف ( مبا اليزيد عىل عرشة نسخ وفقا لقرار وزير الثقافة ) وبرضورة االإعالن عىل املصنف .
 .2حق املؤلف يف نس بة املصنف اإليه :
 حق املؤلف ىف أن ينسب املصنف اإليه وأن يوحض مؤهالته وألقابه . جيوز للمؤلف أن ينسب املصنف اىل امس مس تعار  ،أو أن ينرشه دون امس املؤلف . ال جيوز للورثة اإس ناد املؤلف اىل غري مؤلفه . يلزتم الطابع والنارش إابرادة املؤلف من حيث اإس ناد املصنف اإليه أو اىل امس مس تعار أو دون امس. .3حق املؤلف عدم اإجراء أي تعديل عىل املصنف الا مبوافقته :
 املؤلف وحده هو صاحب احلق يف اإدخال التعديالت اليت يريدها عىل مصنفه. ال جيوز للنارش اإدخال اى تعديالت عىل املصنف دون موافقة املؤلف .| P a g e 29
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خشيص  ،ومن مث ال جيوز الترصف فيه أو احلجز عليه  ،وال يسقط ابلتقادم  ،عىل عكس احلق املادي فلكونه حق

 يس تثىن من ذكل ىف حاةل ترمجة املصنف جيوز اإدخال تعديالت عىل املصنف دون موافقة املؤلفرشط االإشارة اإىل التعديالت الىت أجريت عىل املصنف  ،وأال يرتتب علهيا املساس بسمعة املؤلف.
 .4حق املؤلف يف حسب وتعديل مصنفه :
 حيق للمؤلف حسب مؤلفه من التداول الإدخال تعديالت عليه ،أو الامتناع عن نرشه مرة أخرى. حق النارش يف هذه احلاةل التعويض عن الرضار اليت أصابته نتيجة حسب املصنف من التداول. احلقوق املادية للمؤلف :
 .1حق املؤلف ىف مقابل النرش ملصنفه :
 حق املؤلف تقاىض املقابل النقدي أو العيين املتفق عليه مع النارش مبقتىض عقد النرش مقابل نرشمصنفه  ،سواء اكن عىل أساس نس بة مئوية أو مبلغ حمدد .
 ينتقل احلق املادي للمؤلف اإىل ورثته بعد وفاته . يرتتب عىل اإخالل النارش ابلزتامه بدفع املقابل املادي أو العيين املتفق عليه تعريضه للمساءةل القانونيةاملدنية ( تعويض _ تنفيذ عيين _ جنايئ ) .
 .2حق املؤلف ىف طلب اإعادة النظر ىف املقابل املايل لنرش مصنفه :
 حيق للمؤلف أو وخللفه العام اللجوء اىل رئيس احملمكة الابتدائية طالبا اإعادة النظر ىف املقابل املايلاملتفق عليه ىف عقد النرش مع النارش  ،مىت اتضح هل أنه جمحفا به  ،أو طرأت ظروف جديدة جعلته
جمحفا به .
 .3حمك ترصف املؤلف ىف النسخة الصلية للمصنف :
 ال يرتتب عىل ترصف املؤلف ىف النسخة الصلية من مصنفه نقل احلقوق املالية اىل الغري . ال جيوز اإلزام املترصف اليه بأن ميكن املؤلف من نسخ أو نقل أو عرض النسخة الصلية  ،ما مل يتفقعىل غري ذكل .
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 .5احرتام املصنف :ويعد أي تعد عيل املصنف تعد ًاي عىل خشص املؤلف.

 .4وجوب أن يكون الترصف ىف احلق املايل اىل الغري مكتواب .
 .5حقوق املؤلف ىف حاةل تعدد املؤلفني( التأليف امجلاعي) :
 املصنف املشرتك يكون مجيع املؤلفني متساوين ىف احلقوق  ،وال جيوز لحدهام الانفراد مببارشة حقوقاملؤلف ،وإامنا ال بد من وجود اتفاق مكتوب.
 -ىف حاةل وفاة أحد املؤلفني ومل يكن هل واراث تؤول حصته اإىل ابيق املؤلفني .

 .6انقضاء حقوق املؤلف:
 وفاة املؤلف مىت مل يكن هل وارث تنتقل حقوق امللكية الفكرية يف هذه احلاةل اىل الوزارة اخملتصة ىفحاةل املصنف املفرد  ،بيامن يف حاةل املصنف املشرتك فتنتقل حقوق املتوىف اإىل بقية املؤلفني.
 مرور مخسني عاما عىل وفاة املؤلف مىت اكن املؤلف خشصا طبيعيا فرداي اكن أو مشرتاك  ،وىف احلاةلالخرية يكون من اترخي وفاة أآخر املؤلفني للمصنف  ،بيامن اإذا اكن املؤلف جامعيا واكن صاحب
املصنف خشصا معنواي  ،أو اكن املؤلف فرداي لكنه مل يكن حمددا أو اكن ابمس مس تعار ومل ميكن التعرف
عليه فتبدأ املدة من اترخي نرشه لول مرة.
 تنازل املؤلف عن اكفة حقوقه أو بعضها اىل الغري برشط أن يكون االتفاق مكتواب وحمددا. .2الزتامات املؤلف وحقوق النارش
يقع عىل النارش نوعني من الالزتامات  ،وترتب هذه الالزتامات حقوقا للنارش يف املقابل:
 .1الزتام املؤلف بتسلمي املصنف اىل النارش :
 يلزتم املؤلف أو خلفه يف حاةل التعاقد مع النارش عىل نرش مصنفه أن يسلمه اإىل النارش يف املوعد املتفقعليه يف العقد  ،يك يمتكن النارش من الوفاء ابلزتامه بنرشه يف املوعد املتفق عليه .
 -ال جيوز اإجبار املؤلف عىل تسلمي مصنفه اإىل النارش.
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 -للك مهنم احلق يف رفع ادلعاوي عند وقوع اعتداء عيل أي حق من حقوق املؤلف.

 حق النارش يف احلصول عىل تعويض مادي عن الرضار اليت حلقته نتيجة امتناع املؤلف  ،تسلميمصنفه اإىل النارش  ،أو تأخره يف التسلمي .
 .2الزتام املؤلف بضامن عدم التعرض للنارش :
 يلزتم املؤلف بضامن عدم التعرض خشصيا للنارش يف نرشه للمصنف حمل عقد النرش املربم بيهنام . -كام يلزتم املؤلف أيضا ضامن عدم تعرض الغري للنارش يف نرشه للمصنف.

لهذا االإخالل .
رابعا :براءات الاخرتاع ()patent rights
 براءة الاخرتاع مبثابة شهادة متنحها ادلوةل اإىل اخملرتع  ،متنحه مبقتضاها حق اس تئثارى الخرتاعه هذا .
اعتداء عيل هذا احلق ما
 ختول الرباءة مالكها احلق يف منع الغري من اس تغالل الاخرتاع بأية طريقة ,وال يعترب
ً
يقوم به الغري من العامل املتصةل بأغراض البحث العلمي .
 جيوز أن مينح مكتب براءات الاخرتاع -وبعد موافقة جلنة وزارية تشلك بقرار من رئيس جملس الوزراء-
تراخيص اإجبارية ابس تغالل الاخرتاع مع حتديد احلقوق املالية لصاحب الرباءة ,وذكل يف حاالت جعز مكية
الدوية احملمية ابلرباءة عن سد احتياجات البالد أو رفض صاحب الرباءة اس تغالل الاخرتاع.
 ال متنح براءة اخرتاع ملا ييل :
-

طرق التشخيص وعالج وجراحة االإنسان أو احليوان.

-

الاكتشافات والنظرايت العلمية والربامج.

-

الاكتشافات اليت يكون من شأهنا ا إالرضار اجلس مي ابلبيئة أو ا إالرضار حبياة أو حصة االإنسان أو احليوان أو
النبات.

-

العضاء والنسجة واخلالاي احلية واملواد البيولوجية الطبيعية وامحلض النووي واجلينوم.
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 -حق النارش يف التعويض املادي يف حاةل اإخالل املؤلف ابلزتامه هذا عام حلقه من أرضار مادية نتيجة

خامسا :املعلومات غري املفصح عهنا
 تمتتع ابمحلاية املعلومات غري املفصح عهنا برشط ان تتصف ابلرسية وتس متد قميهتا من كوهنا رسية وتعمتد يف رسيهتا
عيل ما يتخذه حائزها من اإجراءات فعاةل للحفاظ علهيا.
 مع عدم االإخالل بأية عقوبة اشد ينص علهيا أي قانون أآخر ,يعاقب لك من يقوم بوس يةل غري مرشوعة ابلكشف
عن املعلومات احملمية أو ابس تخداهما مع علمه برسيهتا بغرامة ال تقل عن عرشة أالف جنيه وال تزيد عيل مائة
 ال يعترب تعداي عيل املعلومات غري املفصح عهنا يف الحوال الآتية:
-

احلصول عيل املعلومات من املصادر العامة املتاحة اكملكتبات والسجالت احلكومية املفتوحة والبحوث
وادلراسات والتقارير املنشورة.

-

احلصول عيل املعلومات نتيجة هجود البحث العلمي.
سادسا  :امحلاية القانونية حلقوق امللكية الفكرية

اإذا حدث اعتداء عىل حقوق امللكية الفكرية  ،فان ذكل يرتب املساءةل القانونية للمعتدى (واذلي غالبا ما يكون النارش،
ابعتباره الطرف القوى ىف عقد النرش) ،وتتخذ املساءةل القانونية للمعتدى ىف هذه احلاةل صورة مساءلته مدنيا  ،وقد
متتد لتشمل أيضا مساءلته جنائيا .وقد حدد املرشع اإجراءات معينة يتعني اختاذها الإثبات الاعتداء -:
االإجراءات الواجب اختاذها لضامن احرتام حقوق امللكية الفكرية
 أن يتقدم املؤلف او خلفه بطلب اإىل رئيس احملمكة الابتدائية يطلب فيه اختاذ االإجراءات الوقتية والتحفظية
للحفاظ عىل حقوقه.
 رئيس احملمكة الابتدائية يصدر أمرا عىل عريضة ابإجراء أو أكرث من االإجراءات الوقتية أو التحفظية .
 جيوز التظمل من قرار احملمكة الابتدائية خالل  30يوم من صدوره وميكل رئيس احملمكة الابتدائية البت يف هذا
التظمل.
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ألف جنيه.

 جيب عىل صاحب املصلحة خالل  15يوم من صدور قرار رئيس احملمكة الابتدائية طلب اإحاةل الزناع اإىل احملمكة
اخملتصة ،وإاال اعتربت االإجراءات اليت اختذت كن مل تكن.
االإجراءات اليت ميكل رئيس احملمكة اختاذها
أ -االإجراءات الوقتية :
 يقصد هبا تكل اليت تس هتدف اإثبات الرضر الناشئ عن الاعتداء عىل حق املؤلف وإايقافه مس تقبال.املادي للمصنف .
ب -االإجراءات التحفظية :
 يقصد هبا تكل اليت تس هتدف مواهجة الاعتداء اذلي وقع عىل املؤلف. تمتثل االإجراءات التحفظية يف توقيع احلجز عىل املصنف ،احلجز عىل االإيراد ،تعيني حارس حلفظ النسخ اإىل أنيمت الفصل يف الزناع بني املؤلف والنارش ،اإيداع االإيراد خزينة احملمكة.
اجلهة اخملتصة ابلفصل يف الزناع
 اإذا اكنت املساءةل مدنية فقط اكنت احملمكة املدنية يه اخملتصة (الابتدائية ) ،بيامن اإذا اكنت املساءةل جنائياومدنيا نظرت ادلعوى اجلنائية أمام حممكة اجلنح ،وجيوز للمرضور الادعاء مدنيا أمام احملمكة اجلنائية ،كام جيوز
هل الادعاء مدنيا أمام احملمكة املدنية.
 جيوز لطريف الزناع االتفاق عىل التحكمي فامي ينشأ بيهنام من نزاع  ،وذكل فامي يتعلق ابحلق املدين فقط .املساءةل املدنية
 يسال املعتدى عىل حقوق املؤلف مدنيا فقط دون أن يسأل جنائيا مىت اكن حسن النية يتجسد اجلزاء املدين يف التعويض :اى تعويض املعتدى عليه ماداي عن الرضار اليت حلقت به سواء اكنت ماديةأو أدبية .
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 -تمتثل االإجراءات الوقتية يف :اإجراء وصف تفصييل للمصنف ،وقف نرش املصنف أو عرضه ،حرص االإيراد

 يشرتط لرتتب املس ئولية املدنية أن يثبت يف حق املطالب ابلتعويض خطأ يف جانبه واذلي يتجسد يف اعتداءهعىل حق أو أكرث من حقوق امللكة الفكرية  ،وأن يلحق بطالب التعويض رضرا ماداي اكن أو معنواي  ،وأخريا
أن تتوافر عالقة الس ببية بني اخلطأ والرضر .
املساءةل اجلنائية
 مع عدم االإخالل بأية عقوبة أشد يف أي قانون أآخر يعاقب ابحلبس مدة ال تقل عن شهر وبغرامة ال تقل عن
الآتية:
 طرح مصنف للتداول بأية صورة من الصور بدون اإذن كتايب مس بق من املؤلف . الاعتداء عيل أي حق أديب أو مايل من حقوق املؤلف. ويف حاةل العود ،تكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر والغرامة اليت ال تقل عن عرشة أالف جنيه
وال جتاوز مخسني ألف جنيه.
 ويف مجيع الحوال تقيض احملمكة مبصادرة لك النسخ حمل اجلرمية أو املتحصةل مهنا وكذكل املعدات والدواتاملس تخدمة يف ارتاكهبا ..
 كام جيوز للمحمكة احلمك بغلق املنشأة اليت اس تغلها احملكوم عليه يف ارتاكب اجلرمية مدة ال تزيد عيل س تةأشهر .ويكون الغلق وجوبيا يف حاةل العود .
 -تقىض احملمكة بنرش ملخص احلمك الصادر ابالإدانة يف جريدة يومية أو أكرث عىل نفقة احملكوم عليه.
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مخسة أالف جنيه وال جتاوز عرشة أالف جنيه أو أي من هاتني العقوبتني  ،لك من ارتكب أحد الفعال

خامسا :قواعد ضمان العدالة وعدم التمييز
ضامن العداةل وعدم المتيزي
ترتكز تكل الضامانت عىل أسس العداةل ومبادهئا ،وعىل تاكفؤ الفرص ،والشفافية ،واملساءةل ،والزناهة املهنية ،واحليادية،
والانامتء لللكية وا إالرصارعىل حتقيق رسالهتا وأهدافها ،وحتمل املس ئولية وعىل امجليع الالزتام هبا اإضافة اإىل السس
المتيزيعىل مجيع املس توايت وىه اكاليت:
اعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
 .1ما خيص التدريس والامتحاانت
 توزيع أعباء املهام الاكدميية والعلمية واالإدارية مثل أعامل الكنرتوالت وإاعداد اجلداول واملشاركة يف اللجانوغريها من املهام عىل أعضاء هيئة التدريس ابلتساوي والشفافية والعداةل املطلقة.
 يمت توزيع ساعات وأعباء التدريس ابلتساوى ابلنس بة لعضاء هيئة التدريس اذلين يشرتكون ىف نفس ادلرجةالعلمية مع مراعاة احلد القىص للك درجة وفق ًا للقوانني واللواحئ املنظمة ذلكل.
 س ياسة تعيني املعيدين معلنة ومعمتدة وحمددة وفق معايري موضوعية. مراعاة التخصصات واخلربات العملية والتدريس ية عند تعيني أعضاء ھيئة التدريس  /الھيئة املعاونة . .2فامي خيص البحث العلمي واملؤمترات
 تضمن القواعد مس تقبال برضورة تساوى عدد فرص ا إالرشاف عيل رسائل املاجس تري وادلكتوراه بني مجيعاعضاء هيئة التدريس ووجود الية متبعة لتحقيق العداةل ومشاركة امجليع مع مراعاة التخصص ادلقيق لعضاء
هيئة التدريس.
 تساوى عدد فرص للمؤمترات ادلاخلية واخلارجية والبعثات واملنح بني أعضاء ھيئة التدريس  /الھيئة املعاونةطبقا للقواعد واللواحئ املنظمة ابللكية.
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واملبادئ اليت ترتكز علهيا انطالقا من مبدأ العداةل وعدم المتزي ،وقد اختذت اللكية عدد من الليات لضامن العداةل وعدم

 ان يكون احلصول عيل متويل اجلامعة حلضور دورات تدريبية وورش معل ومؤمترات داخل مرص وخارهجاموزعة بعداةل وشفافية عيل امجليع.
 .3املاكفأآت واحلوافز
 توزع املاكفأآت واحلوافز يف ضوء القواعد املعمتدة واملعلنة من اجلامعة طبق ًا للقوانني واللواحئ املنظمة مع مراعاةالكفاءة واجلهد املبذول ىف العمل .

مبجالس الاقسام العلمية وإاعالهنا.
 .4الرتقيات:
 تطبيق رشوط الرتقية عىل مجيع أعضاء ھيئة التدريس والعاملني طبقا للقوانني املنظمة بغض النظرعن أياعتبارات اخري.
ومجيع ھذه االإجراءات معلنة ومتارس بشفافية من قبل جملس القسم عيل النحو الايت:
 حيدد لك قسم يف بداية لك فصل درايس عدد ساعات اعبائه التدريس ية مجليع اعضاء هيئة التدريس والهيئة
املعاونة طبقا ملا تقره اللواحئ اجلامعية واتساقا مع س ياسة اللكية ومبا حيقق مبدأ العداةل واملساواة وعدم المتيزي
والشفافية.
 يقوم لك قسم يف بداية لك فصل درايس بتوزيع اعباء التدريس وا إالرشاف عيل العملية التعلميية عيل السادة
اعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة بطريقة متاكفئة ومبا يتناسب مع ختصص لك مهنم وطبقا ملا تقره اللواحئ
اجلامعية.
 يقوم لك قسم عند النظر يف السفر يف هممة علمية او حضور مؤمتر ابن يكون الرتش يح مؤسسا عيل معايري
واحضة ومعلنة سنهتا اللكية يف اطار س ياسة اجلامعة طبق ًا للقوانني واللواحئ املنظمة.
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 -وضع الية للثواب والعقاب لعضاء ھيئة التدريس  /الھيئة املعاونة واعامتدها من جملس اللكية بعد مناقش هتا

الطالب
تطبق اللكية مبدأ املساواة وعد المتيزي بني الطالب وإااتحة مبدأ تاكفؤ الفرص بيهنم من خالل توفري مجموعة من املامرسات
متكهنم من الاس تفادة من انشطة اللكية وفرص التعلمي بصورة متوازنة مع احرتام حقوق الانسان وتتضمن:
 يمت ااتحة مصادر املعرفة ابللكية مجليع الطالب.
 يمت توزيع ادلمع املادي عىل الطالب وفق ًا للقواعد املعمول هبا ابجلامعة.

 يمت اعالن نتيجة الطالب ىف نفس الفرقة ىف توقيت واحد مع عدم السامح بترسيب النتيجة لبعض الطالب قبل
اعالهنا للجميع.
 اس تطالع اراء الطالب ابس تخدام قوامئ الاس تقصاء.
 للك الطالب احلق ىف التظمل ضد اى قرار أو اجراء يرونه غري منصف أو متحزي.
 تطبق القواعد عىل مجيع الطالب من حيث املساواة يف فرص التعلمي ورشوط القبول.
 عدم حماابة بعض الطالب عىل حساب البعض الآخر.
 ترتيب السامء يف قامئة الطالب وكذكل يف الامتحاانت عشوائي ًا وفق النظام الالكرتوين ووجود جداول
حمارضات للجميع معلنة مع تقس مي مجموعات العميل .
 ممارسة النشطة الطالبية اخملتلفة وانتخاابت احتاد الطلبة مكفوةل مجليع الطلبة.
 يمت متابعة الشاكوى واملقرتحات بصفة دورية واالإطالع عليھا ،ويمت اختاذ القرارات الالزمة وتقيميھا يف ضوء
الشاكوى أو املقرتحات والقيام ابإخطار الفراد بنتيجة الشكوى
 عداةل الامتحاانت حيث تمت بواسطة تشكيل جلان معمتدة .
 اإعالم الطالب بأساليب التقومي اخملتلفة ووجود اسرتاتيجية معمتدة للتقومي الطاليب والتأكيد عيل حقهم يف
الاطالع عيل نتاجئ التقياميت اخلاصة هبم ودرجات اعامل الس نة للمقررات اخملتلفة عن طريق اعالهنا عىل موقع
اللكية .
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 يمت توحيد السلوب املتبع ىف التقيمي لاكفة الطالب اذلين يشرتكون ىف نفس املقرر.

 حق الطالب يف التقدم للتظمل او الشكوي وتتخذ اللكية العديد من القرارات التصحيحية مثل تشكيل جلان
للنظر يف التظلامت اليت يتقدم هبا الطالب وإاجراء التصويب الالزم اذا لزم الامر.
 متثيل الطالب ومشاركتھم يف اللجان اخملتلفة.
 مشاركة الطالب يف املؤمترات املنعقدة ابللكية.
 وجود س ياسة دمع الطالب املمتزي ومساندة الطالب املتعرث .

 وجود نظام يسمح لتقيمي الطالب للمحتوى العلمي ومس توى أداء أعضاء ھيئة التدريس من خالل اس تبياانت .
 اإعالن توصيف املقرر عيل الطالب يف بداية لك فصل درايس ملعرفهتم حمتوي وهدف وهمارات املقرر وأساليب
وموعد التقيمي.
 تسمل منوذج ل إالجابة المنوذجية لالمتحان ايل الكنرتول لضامن حصول مجيع الطالب عيل فرص متساوية يف
التصحيح من قبل مجيع اعضاء جلنة املمتحنني.
 يمت تقيمي الورقة الامتحانية من قبل عضويني عىل القل.
مجيع ھذه االإجراءات معلنة ومتارس بشفافية عيل النحو الايت:
 يقوم لك قسم مبراعاة الشفافية من حيث املساواة بني مجيع الطالب يف فرص التعلمي والتقومي وممارسة الانشطة
داخل اللكية ويف ضوء اللواحئ اجلامعية.
 حيدد لك قسم يف هناية لك فصل درايس تشكيل جلان املمتحنني تتسم ابلزناهة والشفافية لضامن عداةل التقيمي
والتصحيح.
 يلزتم القسم ابلية لتطبيق التقيمي بشفافية عيل مجيع الطالب والتأكيد عيل حقهم يف الاطالع عيل نتاجئ التقياميت
اخلاصة هبم ودرجات اعامل الس نة للمقررات اخملتلفة عن طريق اعالهنا ابلقسم العلمي. .
 يلزتم القسم بوجود نظام يسمح لتقيمي الطالب للمحتوى العلمي ومس توى أداء أعضاء ھيئة التدريس من خالل
اس تبياانت .
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 وجود نظام للثواب والعقاب للطالب معلن طبقا للقواعد واللواحئ املنظمة .

 يلزتم القسم ابإعالن توصيفات املقرر عيل الطالب يف بداية لك فصل درايس ملعرفهتم حمتوي وهدف وهمارات
املقرر وأساليب وموعد التقيمي.
 عيل من يتظمل من أي شلك من اشاكل املامرسة غري العادةل ان يقوم ابإتباع الالية املنظمة لتقدمي الشاكوي الختاذ
الاجراءات التصحيحية ملعاجلة املامرسة الغري عادةل وإاخطار الشايك بنتيجة التصحيح.
االإداريني

 تاكفؤ الفرص يف الرتقيات طبق ًا للمعايري الىت وضعهتا اللكية ىف هذا الشأن وىف ضوء القوانني املنظمة ذلكل بغض
النظر عن أي اعتبارات ،وكذكل يف توزيع العامل .
 يمت نقل العاملني يني الادارات وفق ًا لرغباهتم اذا اكن ذكل ال يتعارض مع مصلحة العمل داخل هذه الادارات.
 يمت توقيع نفس اجلزاء عىل نفس اخملالفة عىل لك العاملني اخملالفني بغض النظر عن خشصياهتم .
 يمت توزيع العاملني عىل الادارات اخملتلفة وفق ًا لتخصص لك مهنم.
 يمت توزيع املهام داخل الادارة الواحدة ابلتساوى بني املوظفني.
 يمت منح ماكفأآت اضافية للعاملني طبق ًا للكفاءة واجلهد املبذول.
 وجود س ياسة لتعيني العاملني مع مراعاة التخصصات عند تعيني العاملني.
 وجود ھيلك تنظميي للعاملني .
 عدم وجود حواجز يف االتصال بني العاملني واالإدارة .
 وجود نظام للثواب والعقاب واختيار وتكرمي العامل املمتزي.عىل مس توى اجلامعة.
 توزيع املاكفأآت واحلوافز يف ضوء القواعد القواعد املعمتدة واملعلنة من اللكية.وبطريقة معلنة وتتسم ابلشفافية
 التعامل مع مجيع العاملني يقوم عيل مبادئ الثقة واملصداقية والعدل والاحرتام.
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 يمت تقيمي أداء العاملني واعداد تقارير تقيمي الاداء مبوضوعية.

سادسا :آلية عدم تضارب المصالح
تعريف تعارض املصاحل
ميكن تعريف تعارض املصاحل ابلوضع أو املوقف اذلي تتأثر فيه موضوعية واس تقاللية قرار فرد ما يف وظيفة عامه
مبصلحة خشصية مادية أو معنوية هتمة هو خشصيا أو احد أقاربه أو أصدقائه املقربني أو عندما يتأثر أداءه للوظيفة العامة
وإاذا ما طبقنا هذه التعريفات عىل اللكية مكؤسسة تعلميية يكون تعارض املصاحل هو لك موقف يكون فيه احد أعضاء
هيئه التدريس ابللكية أو قيادهتا الاكدميية أو االإدارية حيقق مصلحة لنفسه أو لشخص مرتبط به تتعارض مع ما يطلبه
منصبه من حيادية  ،أو يكون منصبه مصدرا ملاكسب لنفسه أو لشخاص ترتبط به ،ولك موقف ميكن أن يسري
الشك أو الش هبة يف وجود مثل هذا التعارض .
معايري وقواعد مواجه تعارض املصاحل
هيدف تطبيق هذه املعايري اإىل جتنب اإيه ش هبه لتعارض مصاحل املس ئول مع مقتضيات منصبه.
 يتحمل الفرد يف املوقع العام مسؤولية ضامن عدم وجود أي تعارض للمصاحل يف الاعامل اليت يقوم ابداهئا  .ففي
العديد من احلاالت ال يكون تعارض املصاحل ظاهرا للعيان ،أو معرفا يف اجملمتع احمليط
 تعمتد اللكية يف اكفة املامرسات اليت جترى هبا يف جماالت التعلمي والبحث العلمي وخدمة اجملمتع عىل الزناهة
الشخصية واملهنية للعاملني هبا يف منع حدوث أي مواقف تتضمن تعارض للمصاحل سواء فعليا أو بصور حممتهل،
أو متس مصاحل قامئة .
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ابعتبارات خشصية مبارش أو غري مبارشة أو مبعرفته ابملعلومات اليت تتعلق ابلقرار.

الزتامات املس هتدفون هبذه اللية
يلزتم لك عضو من أعضاء اللكية والفراد املس هتدفون بألية تعارض املصاحل مبا ييل -:
 الافصاح عن احامتالت تعارض املصاحل اخلاصة به س نواي  ،أو االإفادة بذكل يف حاهل حدوث تغري.
 تنظمي الامتحاانت مبا هيئي الفرصة بتطبيق احلزم والعدل يف نفس الوقت والامتناع عن املشاركة يف أي من
أعامل الامتحاانت ما اإذا اكن أحد القارب حىت ادلرجة الرابعة يؤدوهنا وال يستند تصحيح الكراسات اإال
 مراعاة ادلقة التامة يف تصحيح كراسات االإجابة  ،مع احملافظة عىل رسيه النتاجئ قبل اإعامتدها.
 الهدااي والتربعات اليت تتلقاها اللكية جيب أن تكون معلنة بشفافية اتمة وهجات تلقهيا ابجلامعة معلنة ،
واس تخداماهتا معلنه وعدم ربط الهدااي والتربعات بأي تأثري عىل س ياسات اللكية ونشاطها.
 وقف التعامل مع أي هجة أو خشص ثبت تورطه يف مسائل متس الزناهة أو الرشف.
 امتناع أساتذة اللكية واكفة املنتس بني اإلهيا بقبول هدااي أو تربعات خشصية  ،خاصة من الطالب او أشخاص هلم
عالقة بعملهم يف اللكية.
 تتعامل قيادات اللكية بعداةل مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة واالإداريني ل إالسهام بسلوكهم يف تمنية قمي
العدل واملساواة وتاكفؤ الفرص.
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لشخاص مؤهلني ومؤمتنني.

الفراد اذلين تس هتدفهم هذه اللية
 القيادات الااكدميية لللكية.
 أعضاء هيئة التدريس.
 معاوين هيئة التدريس.
 الاداريني والفنيني ابللكية.

الية عدم تضارب املصاحل عيل اعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة
 ال يمت ارشاك أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة ىف أعامل الامتحان او التصحيح او املراقبة اوالكنرتوالت اذا
اكن هلم أقارب حىت ادلرجة الرابعة.
 ال يمت ارشاك أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة ىف القيام ابلتدريس ىف حاةل وجود احد القارب من ادلرجة
الوىل.
 ال يمت ارشاك أعضاء هيئة التدريس ىف الارشاف او مناقشة أى رسائل علمية لقارهبم أو اذا اكنت تربطهم
بأحصاهبا عالقات خشصية.
تضارب املصاحل يف البحوث العلمية
 يتعني عىل اللكية وضع القواعد والدةل االإرشادية الواحضة دلرء تضارب املصاحل.
 جيب العمل عىل جتنب الرصاعات عند اإجراء البحوث ضامان للموضوعية والشفافية والعدل واحملافظة عىل نزاهة
فريق البحث واملؤسسة.
 جيب عىل فريق البحث عدم الترصف ابملوارد املالية واالإماكنيات املتوفرة الإجراء البحوث اإال فامي خصص هل من
بنود املزيانية واوجه الرصف.
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 الفراد ومنظامت اجملمتع املدين الذلين تولك هلم اللكية أعامل وهمام أو يؤدون لها خدمه ما.

 جيب اإيضاح اجلهة املموةل الي حبث عيل أن تكون ماكفأة الباحثني مقررة مس بقا ومتفق علهيا وعىل أسلوب
رصفها واس تحقاقها.
 عىل الباحثني أن يفصحوا عن أية صالت مادية مع اجلهات املاحنة أو ادلامعة أو املموةل للبحث و يمت ذكل كتابة
اإىل اللكية الستبعادمه من املشاركة يف البحث حفاظا عىل نزاهة وموضوعية النتاجئ
 حيظر أن يعهد بتحكمي البحث اإىل من هل مصلحه أو عالقة ابلرشكة أواجلهة املموةل للبحث.
وا إالرشاف عىل الرسائل العلمية
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جيب أن يلزتم الس تاذ اجلامعى بعدد من القمي العليا الىت تسعى اللكية اإىل االإلزتام هبا ىف البحث والتأليف العلمي

سابعا  :نظام الشكاوي والتظلمات
متهيد
دلي اللكية نظام يف التعامل مع الشاكوي والتظلامت سواء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة والطالب يضمن
الشفافية ورسعة البت يف الشاكوي او التظلامت  ،وتنقسم الشاكوي والتظلامت ايل :

 نتاجئ االإمتحاانت
الشاكوي والتظلامت العامة
يقوم عضو هيئة التدريس والهيئة املعاونة والطالب بتقدمي الشكوي أو التظمل اإيل رئيس جلنة الشاكوي واملقرتحات ،
وتقوم اللجنة بدراس هتا وحتويلها اإيل املس ئول عن البت يف نوعية الشكوي ومه:
 معيد اللكية وكيل اللكية لش ئون التعلمي والطالب وكيل اللكية لش ئون ادلراسات العليا والبحوث وكيل اللكية لش ئون خدمة اجملمتع وتمنية البيئةوتقوم اللجنة مبتابعة سري الشكوي أو التظمل والتحقيقات (اإن وجدت) والرد علهيا بشفافية ومصداقية ورسية اإذا
تتطلب المر ذكل.
نتاجئ االإمتحاانت
 حيق لى طالب التقدم بطلب اىل وكيل اللكية لش ئون التعلمي و الطالب يتظمل فيه من نتيجة اإمتحانه ىفمقرر أو أكرث ىف موعد غايته أس بوع من اترخي اإعالن النتاجئ.
 -يمت اإبالغ الطالب كتاب ًة بنتيجة حفص التظمل املقدم منه.
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 عامة

ثامنا  :التعامل مع الممارسات التي ال تتفق مع بنود الميثاق
اختذت اللكية عـــــدد من الليات ملعاجلــــــة سوء السلوك املهين عىل مجيع املس توايت اكاليت:
 يقوم مدير الوحدة أو االإدارة  /رئيس القسم بعرض أمر الشخص املعىن عىل الرئيس املبارش كام ييل :
 .1وكيل اللكية لش ئون التعلمي والطالب  ،وكيل اللكية لدلراسات العليا والبحوث  ،وكيل اللكية لش ئون البيئة
وخدمة اجملمتع لك يف ما خيصه .

 .3اإذا اكن الشخص املعىن احد العاملني أو االإداريني فان معيد اللكية يقوم ابإحاةل المر للتحقيق ابإدارة
الش ئون القانونية ابجلامعة طبقا للقواعد واللواحئ املنظمة.
 .4بعد الانهتاء من التحقيق فان معيد اللكية يقوم ابعامتد توقيع اجلزاء املقرتح من اإدارة الش ئون القانونية ابجلامعة
 ،أما يف حاهل اس تحقاق الشخص املعىن االإحاةل اإىل جملس تأديب فيقوم معيد اللكية يرفع المر اإىل الس يد
الس تاذ ادلكتور  /رئيس اجلامعة مع التوصية بذكل طبقا للقواعد واللواحئ املنظمة.
 .5اإذا اكن الشخص املعىن احد املعيدين أو املدرسني املساعدين أو أعضاء هيئة التدريس فان معيد اللكية يقوم
برفع الامر اإىل الس يد الس تاذ ادلكتور  /رئيس اجلامعة مع التوصية ابإحالته للتحقيق ابلش ئون القانونية
ابجلامعة.
 .6بعد الانهتاء من التحقيق مع املعيد أو املدرس املساعد أو عضو هيئة التدريس فان رئيس اجلامعة يقوم
ابعامتد توقيع اجلزاء املقرتح من الش ئون القانونية.
 .7يف لك الحوال فان الشخص املعىن مبنح فرصة التظمل خالل  60يوم من توقيع اجلزاء طبقا للقواعد واللواحئ
املنظمة.
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 .2يقوم وكيل اللكية اخملتص برفع المر اإيل معيد اللكية.

االإجراءات والقرارات التصحيحية ملعاجلة املامرسات غري العادةل
تلزتم ادارة اللكية ابملصداقية والخالقيات املهنية يف س ياساهتا وحترص عيل تطبيق قواعد حمددة ومعلنة ومعمتدة لضامن
العداةل وعدم المتيزي وحامية حقوق امللكية الفكرية والنرش يف ممارس هتا:
 تلزتم املؤسسة ابختاذ قرارات تصحيحية جتاه أى ممارسات غري عادةل. -تلزتم املؤسسة ابالإعالن عن القرارات املتعلقة بتصحيح أى ممارسات غري عادةل.

احلوافز واملاكفأآت.
 تقوم ادارة اللكية بعد توصية جلنة ادلراسات العليا ابختاذ الاجراءات التصحيحية الالزمة مبا يتفق مع مواد قانونتنظمي اجلامعات والحئته التنفيذية.
وس تعمل اللكية عىل مراجعة هذه الاجراءات دوراي وإاضافة ما ميكهنا من اإجراءات أخرى ملعاجلة املامرسات غري العادةل
بني جممتع اللكية.
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 -تلزتم املؤسسة بوضع خطة فورية لتصحيح املسارات غري العادةل فور اكتشافها -توزيع الاعباء التدريس ية –

